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ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної t

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Вх. О  2 1  -  &

законодавства з питань охорони праці
е Ш О И Л А О Г О , ^ ^ _ р.

Відомості про роботодавця Компанія «Дніпро Карго Лімітед»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Юридична адреса: 49044, м. Дніпро, вул. Січових С т р іл ь ц ів  (Артема). 20 
ЄДРПОУ 25524170; директор - Соха Віктор Іванович;____________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

38 056236543 dniprocarao@seashipping.biz_____________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
___________________ територія України____________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої ш коди_______не укладався___________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
__________________ не проводився______________________________________

(дата проведення аудиту)
Я,________ Соха Віктор Іванович_______________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: роботи що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
зварювальні роботи, роботи із збереження та переробки зерна___________ .

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Технологічні транспортні засоби: навантажувач фронтальний У о іу о  1.90С.

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
державний номерний знак Т 3653 ХО, 1998 р.в. Швеція, свідоцтво про 
реєстрацію АК 300123 видане інспекцією Держтехнагляду України у 
Херсонській області; навантажувач фронтальний У о іу о  І_110Е державний

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
номерний знак Т 6140 ХО, 2006 р.в. Швеція, свідоцтво про реєстрацію ХО 
001070 видане регіональним управлінням Держгірпромнагляду України по 
Херсонській області;; навантажувач фронтальний Тоуоіа 4$РК8, державний 
номерний знак Т 6391 ХО, 2007 р.в. Японія, свідоцтво про реєстрацію ХО 
0011385 видане регіональним управлінням Держгірпромнагляду України по 
Херсонській області; навантажувач вилковий Тоуоіа 72-8РР^5, державний 
номерний знак Т 3741 ХО, 2008 р.в. Японія, свідоцтво про реєстрацію ХО 
001830 видане регіональним управлінням Держгірпромнагляду України по 
Херсонській області.__________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:dniprocarao@seashipping.biz


Загальна кількість робочіх місць - 57, у тому числі тих на яких існує ризик 
виникнення травм -  25_________________________________________________.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
Адміністративна будівля-спільна діяльність, договір №133К віл 12.05.1998р.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Склад №1 - власність, склади №8 і №9- спільна діяльність, договір №133К від 
12.05.1998р .___________________________________________________________Ä

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
Стоянка ПТЗ територія причалу №6 Херсонського морського торговельного 
порту -  спільна діяльність, договір №1ЗЗК від 12.05.1998р___________________ .

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ІНШІ ВІДОМОСТІ
Директор Компанії «Дніпро Карго Лімітед» Соха В. І., пройшов навчання та 

перевірку знань з курсу «Охорона праці» в НКК «Професіонал» м. Херсон 
протокол №261 від 29.11.19р____________________________________________.
Директор комплексу спільної діяльності Компанії «Дніпро Карго Лімітед» 

Петров І. Г., пройшов навчання та перевірку знань з к у р с у  «Охорона праці» в 
НКК «Професіонал» м. Херсон протокол №10 від 25.05.18 p., і «Правил 
безпеки та санітарії на підприємствах з переробки та зберігання зерна» 
протокол №1 від 18.01.19p______________________________________________.

(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які вілповілають

Заступник директора Пархоменко A.M., інженер з охорони праці 
Масьонков В.М., старший електромеханік Стеценко Г.В. і груповий 
електромеханік Таранець С.О., пройшли навчання та перевірку знань з 
питань ПТЕ електроустановок споживачів протокол №97 від 12.07.2019р.. 
протокол №76 від 08.06.18р. у НКК «Херсонбуд» м. Херсон і в НКК 
«Професіонал» м. Херсон протокол №206-1 від 21.09.2018 р_______________.

Заступник директора Пархоменко A.M., старший електромеханік 
Стеценко Г.В., груповий електромеханік Таранець С.О., інженер з охорони 
праці Масьонков В.М. і старший стивідор Вишлов О.В. пройшли навчання та 
перевірку знань в НКК «Професіонал» м. Херсон з к у р с у  «Охорона праці» 
протокол №101 від 25.05.18 р. та протокол № 28 від 1 5.02.2019p______________.

Заступник директора Пархоменко A.M., старший електромеханік 
Стеценко Г.В. і старший стивідор Вишлов О.В. пройшли навчання та 
перевірку знань в НКК «Професіонал» м. Херсон з правил охорони праці під 
час експлуатації автонавантажувачів протокол №42 від 01.03.2019 р________ .

Інженер з охорони праці Масьонков В.М. стивідори Гудзь В.В., Романов 
О.Л., Мошин Д.1., Абашин О.С. і старший стивідор Вишлов О.В. пройшли 
навчання та перевірку знань в НКК «Професіонал» м. Херсон з «Правил 
безпеки та санітарії на підприємствах з переробки та зберігання зерна» 
протокол №1 від 18.01.19p______________________________________________.

Інженер з охорони праці Масьонков В.М. і груповий електромеханік 
Таранець С.О.. п р о й ш л и  навчання та перевірку знань з к у р с у  «Правила 
о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті» пр. №76 від 08.06.18р. у 
НКК «Професіонал» м. Херсон пр. №206-1 від 25.01.2019 р.________________

за лотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №0301-1030 від 01.03.2010 р. на підприємстві створено службу з 
Охорони праці функціі якої виконує інженер з охорони праці Масьонков
В.М., Розробленні та введені в дію «Систему управління о х о р о н и  праці» 
наказ №0601-1100 від 01.06.2012р., Програми вступного та первинного 
інструктажу з охорони праці. Робітники проходять навчання та інструктажі з 
охорони праці у відповідності до «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці._______________________.



На підприємстві розроблені та введені в дію наказом № 0129-0845 віл
29.01.19 р. інструкції з охорони праці на види робіт та на професії. В тому 
числі інструкції з охорони праці: КСА1 - для водіїв ковшевих навантажувачів 
«TOYOTA», ((VOLVO». КСА2 - для водіїв автонавантажувачів «TOYOTA», КСА6 - 
під час виконання робіт на висоті за допомогою крана. КСА20 - для 
електрозварювальника, КСА24 - під час виконання робіт на висоті за 
допомогою автонавантажувача, та робоча технологічна карта «Зберігання 
та перевантаження зернових вантажів на причалі №:6» fPTK № Н-11.01 )

На п ід п р и є м с т в і наказом № 0702-1100  від 0 2 .0 7 .1 8 р . створена 
кваліфікаційна комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Голова 
комісії - інженер з охорони праці Масьонков В.М. Члени комісії Петров І.Г.- 
директор комплексу, заступник директора - Пархоменко А.М. та груповий 
електромеханік - Таранець С.О.________________________________________.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про провелення навчання та

Наказом №0515-1025 від 15.05.2015р. відповідальною особою за безпечне 
виконання робіт на висоті призначено групового електромеханіка Таранця
С.О.  
Наказом №0828-0910 від 28.08.2018р. відповідальною особою за безпечну 

експлуатацію електрогосподарства призначено групового електромеханіка 
Таранця С.О._________________________________________________________ .

Наказом №1120-0830 від 20.11.2018р. відповідальною особою за безпечну 
експлуатацію автонавантажувачів призначено старшого електромеханіка 
Стеценко Г.В._________________________________________________________ .

Наказом №0117-1430 від 17.01. 2019р. відповідальною особою за безпечне 
проведення робіт з переміщення вантажів призначено стивілора (старшого) 
Вишлова О.В._________________________________________________________.

Наказом № 0128-1015 від 28.01.2019р. відповідальною особою за безпечне 
приймання та зберігання зерна призначено стивідора (старшого) Вишлова 
О.В.__________________________________________________________________,

Наказом №0702-1425 від 02.07.2018р. відповідальною особою за 
забезпечення пожежної безпеки призначено інженера з охорони праці 
Масьонкова В.М.______________________________________________________.

Наказом №0827-0920 від 27.08.2018р. призначені особи відповідальні за 
безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт (стивідори: Романов 
О.Л., Гудзь В.В., Мошин А.І., Вишлов О.В. та Абашин О.С.) пройшли навчання 
та перевірку знань в НКК «Професіонал» м. Херсон з курсу «Правила 
безпеки та санітарії на підприємствах з переробки та зберігання зерна» 
протокол №1 від 18.01.19р. і перевірку знань з питань охорони праці
протокол №3/19 від 31.01.2019р_________________________________________ .
Слюсарі з ремонту та обслуговування перевантажувальної техніки Куниця 
М.С. і Усєня В. В. пройшли навчання та перевірку знань В НКК 
«Професіонал» з курсу «Правил з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» протокол №9 від 25.01.2019р. і перевірку знань з охорони праці 
протокол №2/19 від 10.01,2019р. і пр. №1/19 від 09.01.2019 відповідно________ .

Слюсар Куниця М. С. пройшов навчання в ПТУ №5 м. Херсон і здобув 
професію електрогазозварник 3 (третього) розряду свідоцтво № 000062 від 
27.05.2003 р___________________________________________________________л

Робітники які працюють на автонавантажувачах пройшли навчання у ННК 
«Професіонал» м. Херсон та отримали спеціальність водій 
автонавантажувача. Запорожець Ю.М., Азюбинський С.Р., Сухарев 1.О., 
Усеня В.В. і Журавльов А.Ю., протокол №64/1 від 24.06.2009р., Чавін І.С.



п р о т о к о л  №14/450/1 від 07.03.2014р., Чабанов A.A. протокол №12/445-1 віл 
25.03.2016р., Стеценко Г.В. протокол №63 віл 12.05.2006р., Немцев В.І. 
протокол №14/499 віл 27.03.2015р. Та у НКК Херсонського МТП Чулков С.М..
Новопаршин С.В., Шаповалов В.Г., і Борісенко Ю.А. протокол № 4 від 
14.01 .2000р ., Недураєв А.Г. і Зібер А.Є. протокол № 07 віл 0 8 .0 2 .2 0 08 р ., 
Істомін ВМ. протокол № 44 віл 14.07 .2007 р ., Кабанчук І.М. протокол № 50 від 
10 .12 .2002р ., Арач В.Н. протокол № 22 від 11.04. 1999р ., Касянчук В.О. 
протокол № 18 від 18 .07 .1995р ., Коляда В.О. протокол № 25 від 2 4 .0 4 .1996р .

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в 
тому числі та, що використовується при виконані робіт підвищеної 
небезпеки -  зварювальний апарат «СЕЛМА» ТАМ-315 паспорт та інструкція з 
експлуатації__________________________________________________________ .

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту». Використовуються запобіжні 
пояси, які випробовуються в термін кожні -  6 міс.(акт від 26.09.2019р.)і 
металева дробина яка випробовується в термін -  кожні 12 місяців (акт від 
06.06.2019р.) використовуються за призначенням та зберігаються у технічно 
справному стані______________________________________________________.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційноїлокументації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно -  правовою документацією: Закон 
України « П р о  о х о р о н у  праці», «Положення п р о  р озслілування нещасних 
та облік випадків» «Правила охорони праці в морських портах РА 31.82.03- 
87», «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристрої» НПАОП 0.00-1.80-18,, «Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.83-18,, «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила

переробки зерна» НПАОП 15.01.01-17, «Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.01-08, ПТЕ
електроустановок споживачів та іншою навчально-методичною
документацією. Матеріально-Т^хнічна база відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці т й .-п р о м и с л о в о ї  безпеки

I l   ̂ _
^^дйально-метоличного забезпечення)
\-ч \

^  САРГО }£]] Соха В.І.
(підпис) V'. н а д - / і / /  (ініціали та прізвище)

&  2 0 # р .

Декларація зареєстрованс^-у=ж^иилі обліку суб єктів господарювання у 
територіальному органі Аержпраці

20/Ур. №
Примітки: 1. Фізична о соб а  — підприємець своїм п ідписом надає згоду на обробку 

персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер  облікової картки платника податків не зазначається 
ф ізичними особам и , які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.


